
Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky 
 

Datum konání:   7.11.2013 
 
Místo konání:   ČMKU – Maškova3, Praha 8 
 
Přítomni:   Ing. R. Fiala, A. Šefelínová, J. Morávek, M. Lukešová,  K. Mokrášová                    
                            J. Suchý, K. Archman, M. Auterský, B. Roškotová 
 
Za revizní komisi:  Mgr. P.Šlauf, Renata Kotoučová 
 
Omluveni:   R. Kosařová 
 
Host:    P. Bratko 
__________________________________________________________________________ 
 
Úvod: 
Předseda BK ČR přivítal přítomné členy výboru a předsedu revizní komise.  
 
Návrh programu: 
 

1. Kontrola úkolů 
2. Plenární zasedání 2014 
3. Petr Bratko – žádost o zpětné zařazení mezi rozhodčí 
4. Výcvik 
5. Výstavy 
6. Různé 
7. Závěr - usnesení 

 
Hlasování: Program schválen všemi hlasy 
___________________________________________________________________________ 
 
1.  Kontrola úkolů 
 
1/1/13 – vypracovat dohodu o provedení práce pro pí Lukešovou za grafické návrhy a výrobu 
Zpravodaje BK 
Jednotná částka za 1 číslo Zpravodaje = 9.000,- Kč (před zdaněním) 
úkol trvá . 
Termín pro uzavření dohody a proplacení: 30.11.2013 
Zajistí: B. Roškotová 
___________________________________________________________________________ 
 
2.  Plenární zasedání 2014 
 
Plenární zasedání se bude konat dne  8.3.2014 (sobota) 
Místo konání: Střítež u Jihlavy – restaurant Tři věžičky  
___________________________________________________________________________ 
 
3.  Žádost pana Petra Bratka  
 
Pan Bratko osobně předložil žádost o zpětné zařazení mezi rozhodčí exteriéru ČMKU pro plemeno 
NB – viz. příloha. 
Podal vysvětlení důvodů, které vedly k ukončení jeho činnosti v roce 2004. 
Po odchodu hosta proběhlo tajné hlasování o doporučení p. Bratka ČMKU o zpětvzetí. 



Hlasování: 7x – ANO 
        2x – NE 
 
Zaslání  doporučení na ČMKU  a informaci o výsledku hlasování – zajistí: J. Suchý  
___________________________________________________________________________ 
  
4.  Výcvik   
 

• Informace hlavního výcvikáře o zrušení MS ATIBOX 2013 ve Francii   
 
• MS ATIBOX IPO 2013 – Itálie 

vedením výpravy byl pověřen hlavním výcvikářem p. Auterským p. Václav Karban  
Výbor projednal návrh na proplacení poplatku za slavnostní losování (20,- Euro) a odměnu za 
organizování družstva (2000,- Kč) pro p. Václava Karbana   
hlasováni: návrh schválen všemi hlasy 
 

• ATIBOX  WM FH 2013 – Německo 
      BK proplatí závodníkům startovné + poplatek za slavnostní zahájení 
      hlasování: návrh schválen všemi hlasy 
      zajistí: pí Roškotová 

 
• Výbor projednal situaci s reprezentací na ATIBOX IPO 2013 - předseda Ing. Fiala a hlavní 

výcvikář pan Auterský  vysvětlí celou situaci členům BK v článku ve Zpravodaji. 
      Na plenárním zasedání BK ČR 2014 bude jedním z bodů programu hledání řešení a pravidel   
      pro organizaci a financování MS pro příští roky. 

 
• Mistrovství republiky BK ČR 2014, které připadá pro rok 2014 na závod Justitzův 

memoriál, se bude konat v Praze 
Hlasování: 8x – ANO 
                 1x – ZDRŽEL SE 

___________________________________________________________________________ 
 
5.  Výstavy 

 
• CEBS 2014  Slovensko 

            návrh na rozhodčí: RNDr. Maria Müllerová CSc. 
            Hlasování: 8x – ANO 
                             1x – ZDRŽEL SE  

 
• CEBS 2015 

            pořadatelem pro rok 2015  bude Česká republika 
            Zveřejnit upozornění pro ÚP na web – vyhlášení výběrového řízení na pořádání  
            výstavy v roce 2015 – zajistí: M. Lukešová  
___________________________________________________________________________ 
 
6.  Různé 

 
Razítka BK ČR – vzhledem k několika písemným připomínkám ÚP ke změně razítka, bude změna 
předložena PZ ke schválení na zasedání PZ v březnu 2014 
 
Razítka pro výbor BK ČR – pouze omezený počet a razítko nebude označeno funkcí, ale číslem 
Hlasování:  8x – ANO 
                  1x – ZDRŽEL SE 
 



 
Zpravodaj BK ČR – ÚP Praha podala návrh na vydávání „Ročenky“, tzn. vydávání Zpravodaje 
pouze 1 x ročně - návrh o četnosti vydávání Zpravodaje bude přednesen na PZ a PZ rozhodne 
hlasováním 
 
Zveřejňování nakrytých fen – upozornění majitelům psů o nahlašování krytí je pravidelně uváděno 
ve Zpravodaji – lze zveřejnit pouze v případě, že majitel psa – feny krytí nahlásí 
 
Seminář pro poradce chovu, rozhodčí a chovatelskou veřejnost – financování semináře (nájem 
učebny, občerstvení, lektor, cestovní výlohy lektora) zajistí BK ČR  
Cestovné pro poradce chovu proplatí poradcům jednotlivé ÚP. 
Zveřejnit, že přihlášky chovatelů se přijímají pouze do 20.11.2013 = omezený počet míst 
zajistí: pí Lukešová 
 
Chovatelské akce 2014 
Informaci přednesl. J. Suchý – viz. příloha 
Výbor BK bere na vědomí, akce budou zveřejněny na webu a ve Zpravodaji 
 
Upozornění pro ÚP – výstavy - je nutné včas písemně požádat předsedu sboru rozhodčích J. Suchého 
o souhlas s návrhem rozhodčích na výstavy pořádané jednotlivými ÚP  
Klubová výstava – 3 měsíce před konáním výstavy 
Výroční speciální výstava – 6 měsíců před konáním výstavy 
 ___________________________________________________________________________ 
 
USNESENÍ 
 

1) Výbor BK ČR doporučuje pana Petra Bratka na zpětvzetí mezi rozhodčí exteriéru ČMKU 
 
       2)   Pravidelné zveřejňování a aktualizace seznamu nakrytých fen – dle dodaných podkladů            

  
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Alena Šefelínová 
 


